
FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ 

DEPARTAMENT  Valencià CURS 2022 / 23 

PROFESSOR/A Maria Dolors Pellicer Torres 

 

ASSIGNATURA/ 

ASSIGNATURES 

Valencià: Llengua i Literatura. 

NIVELL/S 2n d’ESO GRUP/S 2n B 

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ 

 

-Proves objectives, exàmens escrits i orals sobre continguts conceptuals. 60% 

-Control de lectura / treball de lectura. 10% 

-Treball i actitud 30%:  

10% llibreta i deures, 10% treballs, 10 % esforç, participació i comportament. 

En les proves i treballs es descomptarà 0,05 per falta d’ortografia (fins a dos punts recuperables) . 

L’avaluació serà continua ja que la majoria de continguts són procedimentals i van assolint-se al 

llarg del curs. Els continguts més conceptuals seran revisats contínuament als diferents controls. 

Així, podràs  recuperar al llarg del curs. 

 

La qualificació final es calcularà aplicant una proporcionalitat del 25% a les notes de la primera i 

segona avaluacions i el 50% a la de la tercera avaluació. La suma resultant de les tres avaluacions 

serà la nota final. 

PENDENTS 

L’alumnat que tinga pendent l’assignatura de valencià dels curs anterior podrà recuperar-la si 

aprova la 1a i la 2a avaluació. En cas de no aprovar-les, haurà de fer una prova escrita a la tercera 

avaluació. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ 

DEPARTAMENT  Valencià CURS 2022 / 23 

PROFESSOR/A Maria Dolors Pellicer Torres 

 

ASSIGNATURA/ 

ASSIGNATURES 

Valencià: Llengua i Literatura. 

NIVELL/S 3r d’ESO GRUP/S 3r B 

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ 

 

-Proves objectives, exàmens escrits i orals sobre continguts conceptuals. 70% 

-Control de lectura / treball de lectura. 10% 

-Treball i actitud 20%:  

10% llibreta i deures, 10% treballs trimestral, esforç, participació i comportament. 

En les proves i treballs es descomptarà 0,05 per falta d’ortografia (fins a dos punts recuperables) . 

L’avaluació serà continua ja que la majoria de continguts són procedimentals i van assolint-se al 

llarg del curs. Els continguts més conceptuals seran revisats contínuament als diferents controls. 

Així, podràs  recuperar al llarg del curs. 

 

La qualificació final es calcularà aplicant una proporcionalitat del 25% a les notes de la primera i 

segona avaluacions i el 50% a la de la tercera avaluació. La suma resultant de les tres avaluacions 

serà la nota final. 

PENDENTS 

L’alumnat que tinga pendent l’assignatura del curs anterior podrà recuperar-la si aprova la 1a i la 

2a avaluació. En cas de no aprovar-les, haurà de fer una prova escrita a la tercera avaluació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ 

DEPARTAMENT  Valencià CURS 2022 / 23 

PROFESSOR/A Maria Dolors Pellicer Torres 

 

 

ASSIGNATURA/ 

ASSIGNATURE

S 

Valencià: Llengua i Literatura. 

NIVELL/S 4t d’ESO GRUP/S 4t B 

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ 

-Proves objectives, exàmens escrits i orals sobre continguts conceptuals. 70% 

-Control de lectura / treball de lectura. 10% 

-Treball i actitud 20%:  

10% llibreta i deures, 10% treballs trimestral, esforç, participació i comportament. 

En les proves i treballs es descomptarà 0,05 per falta d’ortografia (fins a dos punts recuperables) . 

 

L’avaluació serà continua ja que la majoria de continguts són procedimentals i van assolint-se al 

llarg del curs. Els continguts més conceptuals seran revisats contínuament als diferents controls. 

Així, Es podrá recuperar al llarg del curs sense necessitat de fer un examen de recuperació de la 

materia. 

 

La qualificació final es calcularà aplicant una proporcionalitat del 25% a les notes de la primera i 

segona avaluacions i el 50% a la de la tercera avaluació. La suma resultant de les tres avaluacions 

serà la nota final. 

PENDENTS 

L’alumnat que tinga pendent l’assignatura podrà recuperar-la si aprova la 1a i la 2a avaluació.  

En cas de no aprovar-les, haurà de fer una prova escrita a la tercera avalució. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ 

DEPARTAMENT  Valencià CURS 2022 / 23 

PROFESSOR/A Maria Dolors Pellicer Torres 

ASSIGNATURA/ 

ASSIGNATURES 

Taller de reforç de valencià 

NIVELL/S 2n d’ESO GRUP/S A, B, C, D 

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ 

Treball diari, participació, esforç i actitud 60% 

Comprensió oral i expressió oral 20% 

Comprensió escrita i expressió escrita 20% 

PENDENTS 

L’alumne que no aprove la matèria i promocione, la podrà recuperar aprovant la 1a i la 2a 

avaluació de l’assignatura de Valencià. En cas de no aprovar-les, haurà de fer un treball oral i escrit  

a la tercera avalució. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ 

DEPARTAMENT  Valencià CURS 2022 / 23 

PROFESSOR/A Maria Dolors Pellicer Torres 

ASSIGNATURA Taller de reforç de valencià 

NIVELL/S 3r d’ESO GRUP/S A, B, C 

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ 

Treball diari participació, esforç i actitud 60% 

Comprensió oral i expressió oral 20% 

Comprensió escrita i expressió escrita 20% 

PENDENTS 

L’alumne que no aprove la matèria i promocione, la podrà recuperar aprovant la 1a i la 2a 

avaluació de l’assignatura de Valencià. En cas de no aprovar-les, haurà de fer un treball oral i 

escrit la tercera avalució. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ 

DEPARTAMENT  Valencià CURS 2022 / 23 

PROFESSOR/A Maria Dolors Pellicer Torres 

ASSIGNATURA/ Valencià: Llengua i Literatura. 

NIVELL 2n de Batxillerat GRUP/S Humanitats / social 

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ 

L’avaluació és contínua, la qual cosa implica una progressió sumativa en la superació de continguts. Per tal de reflectir 

aquest progrés s’avalua de la següent manera:  

 

1) Realització d’una prova escrita (0-9 punts) per a cadascuna de les tres avaluacions que constarà de tres parts :  

1 Comprensió d’un text (3 punts)  

Comprensió i anàlisi del text: Descripció del tema i les parts bàsiques del text, resum del contingut i valoració crítica.  

Resposta a dues qüestions relacionades amb el text (tipologia textual, registre, varietat geogràfica, veus del discurs, 

intenció, modalització, impersonalització...)  

2. Anàlisi lingüística del text (3 punts). Respondre tres preguntes sobre qüestions gramaticals relacionades amb el text.  

3. Expressió i reflexió crítica (3 punts). Elaborar textos en registre formal i valorar críticament un text. 

DURACIÓ DE LA PROVA ESCRITA: 1:30'  

Si la redacció presenta errors gramaticals i d’expressió, es descomptaran 0.05 punts per error. Les faltes repetides 

només es comptaran una vegada. El descompte es farà per preguntes.  

2) Realització d’un control de lectura escrit (0-1 punt) perquè l’alumne demostre que ha llegit i ha entés el llibre de 

lectura obligatòria. 

A les proves de lectura es tindrà en compte com a part positiva o negativa de la nota la correcció ortogràfica i 

l’expressió. Per cada error ortogràfic es descomptaran 0.05 punts. La manca d’errades ortogràfiques serà bonificada fins 

a mig punt.  

No hi ha recuperació de controls de lectura.  

3) Es podrà pujar nota (fins a 1 punt) sempre que la nota d’avaluació siga 4 o més:  

1.Fent lectures voluntàries, negociades amb el professorat; 
2. Presentant comentaris de text, redaccions lliures i treballs de creació literària (Sambori).  

3. Elaborant altres textos multimodals sobre les lectures; 

4. Participant i col·laborant de manera activa en activitats organitzades pel Departament de Valencià. 

5. Participant activament a classe en la contestació d’exercicis.  

 

La nota de la segona avaluació serà la mitjana entre la de la primera i la de la segona avaluacions, i la nota final del curs 

es calcularà aplicant una proporcionalitat del 25% a les notes de la primera i segona avaluacions i del 50% a la nota 

obtinguda en la tercera. La suma resultant de les tres quantitats serà la nota final.  

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL I PENDENTS 

L’alumnat que no aprove en maig haurà de presentar-se a la convocatòria extraordinària i superar una prova de tots els continguts 
del curs. L'examen extraordinari consistirà en una prova escrita sobre els continguts del curs, i si la redacció presenta errors 
gramaticals i d’expressió, es descomptaran 0.05 punts per error (el descompte es farà per preguntes). Aquest examen extraordinari 
constarà de 3 parts: 1 Comprensió d’un text (3 punts) i anàlisi del text: Descripció del tema i les parts bàsiques del text, resum del 
contingut i valoració crítica. Resposta a dues qüestions relacionades amb el text (tipologia textual, registre, varietat geogràfica, veus 

del discurs, intenció, modalització, impersonalització...). 2. Anàlisi lingüística del text (3 punts). L’alumnat haurà de respondre tres 
preguntes sobre qüestions gramaticals relacionades amb el text. 3. Expressió i reflexió crítica (4 punts). L’alumnat haurà d’elaborar 
textos en registre formal (2 punts) i valorar críticament un text (2 punts). DURACIÓ DE LA PROVA ESCRITA: 1:30'  

PENDENTS L’alumnat que durant el curs 2022/23 tinga l’assignatura del curs anterior suspesa haurà de realitzar un examen sobre 
els continguts del 1r curs per tal de recuperar-la. Aquesta avaluació es realitzarà a la tercera avaluació i la data de la prova serà 
assignada pel centre al llarg del curs, prèvia convocatòria pública. 



 


